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Poslání...

... se představuje

p r o j e k t  u m o ž ň u j í c í  t a l e n t o v a n ý m  
handicapovým umělcům tvořivě, smysluplně 
a radostně naplňovat život.                              
Ate l ier  d íky  podpoře  dárců  pracu je  od  
roku 2012 a je otevřen umělcům s mentálním 
či psychickým postižením. Zapojení výtvarníci
přicházejí buďto z rodin anebo z ústavní péče.
V atelieru pracují pod vedením a odborným
dohledem profesionálních výtvarníků.        
Ate l ier  za lož i la  a  pečuje  o  něj  obecně 
prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO
a je situován v Brně. Poplatek členů je 
symbolický a náklady na provoz nepokrývá. 
Proto se snažíme zajistit pro chod atelieru podporu.

Výtvarný atelier KreAt je ojedinělý neziskový 

 .  

 .

Chceme být jedním z mostů či můstků mezi dvěma světy. Světem handicapovaných a světem většinové 
společnosti. Oběma stranám máme co nabídnout.                                                                                                            
Ve světě postižených se snažíme nacházet jedince s tvořivým potenciálem a věnovat se jim, vytvořit pro ně 
příhodné zázemí, rozvíjet jejich talent, být jim nablízku a pomáhat jim se prosadit.                                                               
Svět většiny pak chceme seznámit s díly, jež stojí za pozornost, a s jejich autory, kteří jsou stejně zajímaví 
a vzácní lidé jako všichni ostatní.  

              .

   . 

Vize...

Posláním atelieru KreAt je práce s jeho členy, tedy mentálně či psychicky postiženými umělci. 
Atelier jim umožňuje rozvíjet talent a výtvarné dovednosti i posilovat jejich osobnost, identitu a potenciál 
pro začlenění do společnosti. Práce se členy se odehrává na individuální i komunitní úrovni. Členové si zvykají 
na pobyt v kolektivu i na vykonávání mnohahodinové soustředěné činnosti a jsou povzbuzováni ve svých 
tvořivých aktivitách.                                                                                                                                                                 
Smyslem činnosti atelieru je umožnit jeho členům zažívat potěšení, která by jim jinak byla kvůli postižení 
odepřena – tedy radost z tvorby a radost z úspěchu. Činnost atelieru významně přispívá ke zlepšení 
kvality jejich života.

               . 

Některé naše aktivity provozujeme ve spolupráci s dalšími partnery. K těm patří např. Moravská galerie (týdenní 
workshopy s mezinárodní účastí a vedením), kino Art (filmový festival Art Brut), Centrum experimentálního divadla 
(benefice), galerie Katakomby či sdružení Práh (výstavy), Moravské zemské muzeum – pavilon Anthropos (popularizační 
výtvarné akce pro veřejnost). Jsme vděčni za vytrvalou podporu statutárního města Brna, Jihomoravského kraje 

Lidé a partneři...

Za spolupráci a podporu všem našim partnerům, dárcům, dobrovolníkům i sympatizantům velmi děkujeme.

Přijďte někdy na naši výstavu či jinou akci. 
Budeme vděčni i za jakoukoliv materiální 
pomoc.                                                                
Za věci, které můžeme v našich aktivitách 
využít, a zejména za finanční podporu, bez 
níž není možné provoz dlouhodobě udržet,
je pro nás existenčně důležitá.

.

PODPOŘTE NÁS

Pomozte nám pomáhat

a asociace ANNO JMK. Na našich projektech se
podílejí také někteří profesionální výtvarníci 
od nás i ze zahraničí (např. akademický sochař 
Vladimír Kordoš, akademický malíř Dušan 
Nágel, umělecký knihař Jiří Fogl…), naše první 
mezinárodní workshopy lektorovali výtvarníci 
ze Švýcarska Diana Rachmuth a Ivo Vonlanthen.
Využíváme také odbornou podporu některých 
medicínských pracovníků (MUDr. Ján Šuba, 
MUDr. Martin Tuček).                                        
Partnerské a přátelské vztahy udržujeme 
s  n ě k o l i k a  p o d o b n ě  z a m ě ř e n ý m i  
neziskovými organizacemi v zahraničí  
(Slovensko, Švýcarsko, Belgie).                          

 . 

 .

Atelier 
KreAt



Aktivity...

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
Promítnutí loga partnera  
Logo partnera na propagačních materiálech (katalog, pozvánka) 
Umístění loga sponzora na naše webové stránky 
Umístění loga sponzora na propagačních materiálech našich akci
Fotografie z projektu pro vaši prezentaci 
Článek o projektu do vašeho firemního zpravodaje 
Zprostředkování kontaktu na výtvarníky 
Děkovný certifikát k vyvěšení ve firmě nebo na web 
Příležitost dostat se do médií ve spojitosti s podpořeným projektem 
O našich aktivitách a jejich závěrech Vás budeme transparentně informovat. 

Atelier KreAt je s výjimkou prázdnin v celoročním provozu a práce 
s výtvarníky je pravidelná. Někteří členové docházejí, jiní se zapojují 
distančně a podílejí na výstavách, podle toho jak to okolnosti a zdravotní
stav umožní.                                                                                                         
Vzniklá díla vystavujeme několikrát ročně na společných výstavách, které
bývají zpravidla prodejní. Jsou zahajovány vernisáží a nijak zvlášť 
se od obvyklých výstav neliší.                                                                             

                                                 .

    . 

    .

Jsme výtvarný atelier, takže naše hlavní výstupy jsou výtvarná díla, obrazy, 
grafiky. Snažíme se je co nejčastěji představovat na výstavách. Ty se již staly 
součástí života atelieru.                                     
O našich aktivitách se můžete dovědět více na našich webových stránkách
či na Facebooku. Některé byly zdokumentovány filmově a najdete 
je na YouTube. Našich aktivit si pravidelně všímá časopis Rozhled, 
který mapuje výtvarnou scénu v Brně a okolí, má tištěnou i elektronickou 
podobu.                                                                                                                        
Věnujeme se také knižním ilustracím a související ediční činnosti. Spolu
s partnerskými ateliery ze Švýcarska a Belgie jsme vydali básnickou sbírku 
G. Apollinaira Bestiář aneb Orfeův průvod. Bibliofilsky jsme v různých 
variacích vydali báseň Havran od E. A. Poea. Jedná se o dlouhodobější 
projekt s návaznými výstavami a prostorem pro spolupráci s dalšími 
partnery (slovenští kolegové, ale rovněž nehandicapovaní umělci).                

                                                        . 

   .     
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Výstupy naší činnosti
Ve spolupráci se partnerskými ateliéry v zahraničí (nyní hlavně 
na Slovensku) a s Moravskou galerií pořádáme jednou ročně výtvarný 
workshop. Vzniklé práce jsou následně prezentovány závěrečnou 
výstavou. Během tohoto týdne organizujeme doprovodný program,
jednak pro zahraniční hosty a také pro veřejnost.                                               .

V brněnském kině Art spolupořádáme každoročně festival dokumentárních 
filmů zaměřených na art brut. Výměnami filmů i zkušeností podporujeme 
tuto aktivitu také u kolegů v Olomouci a v Bratislavě.                                    

 

  . 

Každé léto organizujeme propagační výtvarné akce pro veřejnost 
Street-Art. Na připravených panelech společně malují naši členové, děti,
profesionální výtvarníci i náhodní kolemjdoucí. Díky navazujícímu 
doprovodnému programu dostávají tyto akce charakter letního festivalu.   .

Pro své členy a přátele atelieru pořádáme výlety do galerií (muzeum art 
brut v rakouském Guggingu), setkání s výtvarníky a další kolektivní akce.     .

Finanční prostředky ve prospěch atelieru se snažíme získat i benefičními 
koncerty (Iva Bittová, Jablkoň, Kaderus Blues).                                                  .

Naše potřeby jsou jednak provozní (nájmy, energie a jiné pravidelné platby)
a jednak materiálně-technické (barvy, papír, výtvarné pomůcky a nástroje, 
technika usnadňující organizaci). Tyto potřeby musíme 
pokrývat dlouhodobě. Vedle toho vznikají jednorázové náklady na jednotlivé 
pořádané akce.                                                                     

život členům i 

       .

Potřeby atelieru KreAt

Uspořádání výstavy v prostorách společnosti
Zprostředkování kontaktu s výtvarníky
Fotografie z projektu pro vaši prezentaci
Umístění loga sponzora na naše webové stránky
Článek o projektu do vašeho firemního zpravodaje
Děkovný certifikát k vyvěšení ve firmě nebo na webu
Umístění loga sponzora na našich propagačních materiálech 
Promítnutí loga partnera na festivalu dokumentárních filmů
Příležitost dostat se do médií ve spojitosti s podpořeným projektem
Logo partnera na propagačních materiálech (katalog výstavy, pozvánka)
O našich aktivitách a jejich závěrech vás budeme informovat

Co Vám můžeme nabídnout
- zakupte díla našich výtvarníků
- objednejte si ilustrované bibliofilie (vhodný dárek)
- nechte si od nás zhotovit novoročenky či podobné materiály
- uspořádejme společně benefiční akci
- staňte se partnerem některého z programů
- podpořte naši konkrétní aktivitu nebo akci
- sponzorujte konkrétního našeho umělce (materiál, dojíždění…)
- podpořte nevšední ediční počin
- podpořte vznik filmového dokumentu 
- pomozte nám nést náklady na vernisáže (např. materiálně)
- věnujte nám vyřazovanou výpočetní či audiovizuální techniku
- věnujte nám výtvarný materiál (barvy, papír…)
- založte svůj dárcovský fond (pro firmy)
- máte-li firemní politiku charity, umožněte nám ucházet se o vaše granty

Staňte se našim sponzorem


